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ABSTRAK 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagairnanakah 

perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku pada PT. Pioneerindo 

Gourmet International, Tbk Kantor Cabang Palembang. Tujuannya untuk 

mengetahui perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku pada   PT. 

Pioneerindo Gourmet International, Tbk Kantor Cabang Palembang. 

Data yang digunakan adalah data primer, teknik pengumpulan data dalam 

penulisan Laporan Akhir ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. 

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penelitian ini 

bermanfaat bagi PT. Pioneerindo Gourmet International, Tbk Kantor Cabang 

Palembang dapat memberikan sumbangan saran dan bahan masukan bagi 

perusahaan agar dapat menjadi lebih baik dalam melakukan perencanaan dan 

pengendalian persediaan bahan baku, dan bermanfaat bagi pihak lain sebagai 

sumber informasi dalam rangka menganalisis pengendalian persediaan bahan 

baku. 

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa PT. 

Pioneerindo Gourmet International, Tbk Kantor Cabang Palembang tidak 

merencanakan dan melakukan pengendalian persediaan bahan bakunya dcngan 

baik dimana perencanaan dan pengendaliannya hanya didasarkan pada kejadian 

historis saja atau realisasi dari penjualan waktu sebelurnnya. Hal ini 

mengakibatkan anggaran persediaan yang disusun kurang tepat atau tidak dapat 

diandalkan sebagai dasar mengukur efisiensi pemakaian persediaan karena jurnlah 

pesediaan tidak dapat diketahui dengan sebenarnya. Seharusnya dalam 

pengendalian bahan baku mengikuti perhitungan EOQ, Re-Order Point, Safety 

Stock. Agar perencanaan dan pengendalian bahan balum dapat berjalan dengan 

lancar dan kegiatan operasional perusahaan tidak terganggu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin banyaknya perusahaan besar yang tumbuh dan berkembang, 

maka akan meningkatkan persaingan yang semakin tajam antara perusahaan satu 

dengan perusahaan lainnya dengan tujuan untuk mencari laba sebesar-besarnya. 

Dan untuk menguasai pasar, persaingan ini menjadikan setiap pelaku ekonomi 

lebih selektif dan lebih berhati-hati dalam  mengambil setiap keputusan untuk 

menjalankan kegiatan usahanya. Pada suatu perusahaan dagang pendapatan utama  

dari perusahaannya adalah hasil dari penjualan barang dagang. 

 Agar hasil penjualannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan 

maka diperlukan sebuah perencanaan yang baik dalam mengendalikan dan 

pengelolaan bahan baku didasarkan pada suatu perencanaan. Perencanaan adalah 

pandangan kedepan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya  dilakukan agar 

dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, 

perencanaan merupakan salah satu fungsi utama pemimpin dan menentukan 

tujuan dan merumuskan strategi umum yang akan dipakai untuk mencapai tujuan  

perusahaan. 

Setiap kegiatan memerlukan sebuah perencanaan yang matang agar dapat 

berhasil dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan dari sebuah perencanaan tanpa 
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memiliki perhitungan yang baik mengenai apa yang akan dilakukan tidak akan 

membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Karena tidak ada pedoman yang 

dapat dijadikan tolak  ukur dalam melaksanakan kegiatan yang guna pencapaian 

tujuan perusahaan. 

Tujuan perusahaan dagang menurut “Warren Reeve Fess (2016:2) adalah 

untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besamya. Untuk memperoleh 

keuntungan yang maksimal dapat dicapai dengan melakukan tingkat penjualan 

yang maksimal juga. Maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik agar 

perusahaan tidak mengalami kekurangan stok dan kelebihan stok dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pasar.” 

 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka perusahaan akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk mengelola dan mengendalikan perusahaannya dan 

dalam melakukan pengelolaan yang baik didasarkan suatu perencanaan yang baik 

juga karena selain untuk mencapai tujuan yang diinginkan juga untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Perencanaan bukan hanya masalah memperhatikan bagaimana keadaan  di 

masa yang akan datang, melainkan juga adanya tindakan-tindakan yang harus 

diambil dalam rangka mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal 

terjadi. Hal  ini dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengantisipasi kegagalan 

dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. 

Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja sebab dilihat dari 

jumlah biasanya persediaan inilah unsur modal kerja yang paling besar. Hal  ini 

dapat dipahami karena persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan 

kelancaran operasi perusahaan. Tanpa ada persediaan yang memadai 

kemungkinan besar perusahaan tidak bisa memperoleh keuntungan yang 

diinginkan sebab proses produksi akan terganggu. 
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Persediaan menurut “Freddy Rangkuti (2015:1) adalah suatu aktiva yang 

meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam 

suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam 

pengerjaan/proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu 

penggunaanya dalam suatu proses produksi. Pada dasarnya apabila perusahaan 

bisa memprediksikan dengan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang 

diperlukan maka persediaan bisa saja kecil atau bahkan  nol dan  ini yang sering 

disebut sebagai teknik persediaan Just in Time atau Zero Inventory.” 

 

Perencanaan persediaan merupakan suatu proses atau cara bertindak yang 

ditetapkan dalam menentukan tujuan perusahaan yang ingin dicapai baik  

perencanaan dalam jangka pendek maupun perencanaan dalam  jangka panjang. 

Dalam perencanaan persediaan yang menjadi masalah utama adalah 

menyelenggarakan bahan yang paling tepat agar kegiatan produksi tidak 

terganggu dan yang ditanamkan dalam persediaan bahan  baku tidak berlebihan. 

Pengendalian operasional adalah proses pengaturan yang sistematis dari 

aktivitas-aktivitas organisasional untuk menjadikan mereka konsisten dengan 

harapan-harapan yang dibentuk dalam rencana dan target standar kerja. Agar 

diperoleh suatu pengendalian yang efektif, maka pihak manajemen harus 

memperhatikan perencanaan yang telah disusun apakah telah sesuai dan cukup 

memadai untuk dijadikan dasar pengendalian. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam 

pelaksanaannya maka diperlukan perbaikan pada rencana semula, peranan 

pengendalian manajeman merupakan hal yang penting dalam proses ini. 

Menurut “Freddy Rangkuti (2015:9) pengendalian persediaan merupakan 

suatu rangkaian tindakan yang dilakukan perusahaan agar perencanaan persediaan 

yang telah ditentukan sebelumnya dapat berjalan dengan baik untuk pencapaian 

tujuan perusahaan atau  dengan kata lain pengendalian merupakan suatu kegiatan 

pengawasan dan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan 

persediaan bahan baku yang dimiliki.” 
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Sedangkan menurut “Sofyan Assauri (2017:18) pengendalian persediaan 

akan berjalan lancar bila peningkatan maupun penurunan persediaan mengikuti 

pola yang telah ditentukan dan dapat diperkirakan. Pengendalian persediaan harus 

memenuhi dua kebutuhan yang saling bertentangan. Kebutuhan tersebut terkait 

antara menjaga persediaan dalam jumlah yang menguntungkan secara financial. 

Pengendalian ini meliputi langkah yang dilakukan oleh manajemen untuk 

memperbesar kemungkinan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan.” 

 

PT. Pioneerindo Gourmet International, Tbk merupakan salah satu 

perusahaan dagang yang dipasarkan hampir diseluruh Indonesia. PT. Pioneerindo 

Gourmet International, Tbk ini adalah restoran cepat saji yang berbahan dasar 

ayam melalui merek dagang California Pioneer Chicken. 

Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan berusaha menjalankan 

aktifitasnya secara efektif dan efisien. Faktor persediaan bahan baku sangat 

menunjang bagi perusahaan ini dalam menjalankan proses transaksi penjualannya, 

tanpa perencanaan dan pengendalian yang matang terhadap persediaan bahan  

baku maka aktivitas perusahaan tidak dapat berjalan dengan lancar. 

Pengadaan persediaan bahan baku pada PT. Pioneerindo Gourmet 

International, Tbk Palembang ini belum tepat, kadang berlebihan dan kadang 

kekurangan pasokan persediaan bahan baku. Persediaan yang berlebihan akan 

mengakibatkan penumpukan di gudang yang pada akhirnya dapat menyebabkan 

kerusakan pada persediaan tersebut dan penumpukan ini juga akan mengakibatkan 

expaired pada bahan baku tidak dapat dihindari, sebaliknya jika kekurangan 

persediaan bahan baku akan menyebabkan terganggunya aktivitas perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan penjualannya. 

Semakin besar persediaan bahan baku yang tidak terpakai maka akan  

berpengaruh pada biaya pengendalian persediaan, laba rugi yang dihasilkan oleh 
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perusahaan. Dalam perencanaan persediaan bahan baku pada PT. Pioneerindo 

Gourmet International, Tbk Palembang hanya berdasarkan pengalaman realisasi 

pemakaian persediaan dari waktu sebelumnya, tidak berdasarkan kebutuhan rill. 

Hal ini mengakibatkan anggaran persediaan yang disusun kurang tepat atau tidak 

dapat diandalkan sebagai dasar untuk mengukur efisiensi pemakaian persediaan 

karena jumlah persediaan tidak dapat diketahui dengan sebenamya.  

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akhir yang berjudul “Evaluasi 

Perencanaan dan Pengendalian Persediaan pada PT. Pioneerindo Gourmet 

International, Tbk Kantor Cabang Palembang”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan 

dasar yang akan diteliti oleh penulis yaitu : “Bagaimana Perencanaan dan 

Pengendalian Persediaan pada PT. Pioneerindo Gourmet International, Tbk 

Kantor Cabang Palembang ?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian : 

Adapun tujuan penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk 

mengetahui Perencanaan dan Pengendalian Persediaan pada PT. Pioneerindo 

Gourmet International, Tbk Kantor Cabang Palembang. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian : 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada berbagai pihak, khususnya pihak-pihak berikut : 

1.3.2.1 Manfaat Akademik 

a. Menambah sumbangan referensi bacaan bagi perpustakaan untuk dapat 

mendukung pengembangan dalam bidang perpajakan. 

b. Bagi peneliti lain dapat menjadi acuan untuk pengembangan ataupun 

pembuatan dalam penelitian yang sama. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini menambah wawasan penulis baik secara teoritis, 

sistematis maupun konseptual mengenai perencanaan dan 

pengendalian bahan baku perusahaan. 

b. Membantu memberi informasi kepada perusahaan tentang pengaruh 

perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku pada 

perusahaan. 

c. Membangun hubungan baik antara perusahaan dan fakultas ekonomi 

Universitas Tridinanti Palembang. 

 

1.4   Metode Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Nama Perusahaan : PT. Pioneerindo Gourmet International, Tbk 

Kota    : Palembang 

Alamat   : Jl. Taman Kenten, Lrg. Sebatok, No : 111 

Website  : www.cfcindonesia.com 

1.4.2 Sumber Data 
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Menurut “Danang (2013:21) dalam penelitian terdapat dua sumber data 

yang dipakai, yaitu :  

1. Data Primer 

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Pada umumnya data 

primer ini belum tersedia, sehingga peneliti harus melakukan sendiri 

data ini berdasarkan kebutuhannya. Berdasarkan sifatnya data primer 

dikategorikan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada 

perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi 

kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya 

dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan 

data dari biro pusat statistic (BPS). Berdasarkan sumbernya, data 

sekunder dibedakan menjadi dua macam, yaitu data sekunder internal 

dan data sekunder eksternal.” 

 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder dalam bentuk kuantitatif. Data sekunder dalam penelitian ini berbentuk 

sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan laporan 

persediaan bahan baku perusahaan. 

 

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Agar mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penulis, maka 

diperlukan teknik-teknik dalam mengumpulkan data tersebut. 

Teknik pengumpulan data menurut “Sugiyono (2015:306-332), terdiri dari : 

1. Observasi 

Teknik observasi terdiri : 

a. Observasi partisipatif 

Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

b. Observasi terus terang dan tersamar 

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus 

terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian, 
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tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau 

tersamar dalam observasi. 

c. Observasi tak terstruktur 

Merupakan observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis 

tentang apa yang akan diobservasi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan 

melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 

4. Trianggulasi/gabungan 

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.” 

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dengan mengumpulkan, mencatat dan mengevaluasi data yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

1.4.4  Teknik Analisis Data 

 Menurut “Sugiyono (2014:206) teknik analisis data dalah suatu cara 

metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga 

karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat 

untuk menentukan solusi permasalahan, yang terutama masalah tentang sebuah 

penelitian. 

 Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk membuat kesimpulan 

adalah sebagai berikut : 

1. Analisa kuantitatif, yaitu suatu analisis pada data-data yang berhubungan 

dengan angka-angka. 

2. Analisa kualitatif, yaitu suatu analisa pada data-data yang tidak 

berhubungan dengan angka-angka.” 

 

Adapun teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian mengenai 

Evaluasi Perencanaan dan Pengendalian Persediaan pada PT. Pioneerindo 

Gourmet International, Tbk Kantor Cabang Palembang adalah teknik analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis kualitatif yaitu menjelaskan bagaimana 
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perencanaan dan pengendalian persediaan yang diterapkan pada PT. Pioneerindo 

Gourmet International, Tbk tesebut. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu 

menjelaskan bagaimana perhitungan terhadap persediaan bahan baku yang 

ditetapkan pada PT. Pioneerindo Gourmet International, Tbk tersebut. 
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